Zápis č. 7/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 10.8.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Chytka Miloslav
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3. informace o zahájeném územního řízení
4. schválení záměru koupě a následného prodeje pozemků, odsouhlasení
Smlouvy o smlouvě budoucí
5. projekt regionální sítě MR Horácko
6. jednání o dotacích
7. svoz odpadu
8. aktualizace projektu – odbahnění rybníka
9. valná hromada MR Velkomeziříčsko-Bítešsko
10. různé

Ad 1) Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta přivítáním zastupitelů obce , schválením
navrženého programu a volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Švec Josef a Ing. Vaněk
Jaroslav.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny:
- dětské hřiště – objednána kládová houpačka, pes na pružině ( cca 16 tis. Kč),
- žádosti k pozemkovému fondu odeslány,
- odesláno opatření o nápravách chyb z kontroly hospodaření,
- zpracovány geometrické plány na pozemky nad inž. sítěmi na návsi – odkup a prodej za
cca 50,-Kč /m2.
Ad3) Informace o zahájeném územním řízení – probíhá jednání, nutno doložit katastrální
mapy.
Ad4) Schválení záměru koupě a následného prodeje pozemků určených k výstavbě RD –
usnesení zastupitelstva. Odsouhlasení vzorové smlouvy o smlouvě budoucí o následném
prodeji pozemků.
Ad5) Projekt regionální sítě MR Horácko – vráceny dotazníky ( zájem o služby – internet a
kabelová televize), pro přijímače na bezdrátový internet je nutné umístit na sloupy.
Ad6) Na připravovanou výstavbu infrastruktury je možné získat dotace z fondů Evropské
unie .
Ad7) Firma Remondis zvyšuje cenu za svoz komunálního odpadu na 3196,-Kč/ měsíc.
Navrženo jednání s novým ředitelem p. Coufalem a projednání nové dohody o svozu.
Ad8) V měsíci září 2007 bude probíhat příjem žádostí na dotace – odbahnění rybníka.
Jednání o aktualizaci projektu s p. Bartesem, který jej připravoval i v roce 2006.

Ad9) Valná hromada MR Velkomeziříčsko- Bítešsko proběhla 25.6.2007. Informace
z jednání podala sl. Ing. Markéta Vaňková, která se valné hromady zúčastnila. Mimo jiné
byly zveřejněny aktuální dotační tituly . Příspěvek pro rok 2008 se zvyšuje z 16,-Kč na
18,-Kč za obyvatele.
Ad10) Různé:
- údržba pozemku okolo silnice směr Hodov – žádost na SÚS Třebíč,
- sdělení fa Vodárenská a.s. Třebíč – hydranty v obci nejsou zřízeny jako požární (mají
malé průtokové ventily), nicméně opravy ventilů jsou zařazeny do plánu oprav,
- 9.9.2007 se uskuteční setkání rodáků obce – připraveny pozvánky,
- 5.9.2007 v 16.00 hod proběhne na OÚ projednání územního plánu obce s občany
- oznámení z KÚ Vysočina – vydání povolení k odstřelu kormoránů velkých,
- oznámení – zpráva o prošetření a vyřízení podnětu o opakovaném měření hluku
z dopravy na obchvatu obce – zjištěné naměřené hodnoty hygienických limitů hluku
byly v normě – podnět je nedůvodný.

V Oslavičce dne 10.8.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

